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É incompreensível que 

1.    todos os itens cuja pontuação pode não contribuir para a classificação final sejam do tipo de 

resposta restrita, enquanto todos os itens de seleção, incluindo os que correspondem a 

temáticas de 10º ano, sejam obrigatórios; 

2.    a classificação do item de comparação não contribua obrigatoriamente para a classificação 

final (esta resposta não implica competências tão relevantes, no âmbito do conhecimento 

histórico?); 

3.    o item de resposta extensa, em linha com o cenário amplamente criticado em anos letivos 

anteriores, tenha uma pontuação tão baixa, apesar de envolver múltiplos conhecimentos e 

competências e contrariamente ao que acontece no exame de Português e Línguas Estrangeiras; 

4. o grupo III inclua um documento que remete para a Belle Epoque que não se enquadra no 

Módulo 7 (dirigido ao período do primeiro pós-guerra), nem se articula com qualquer 

aprendizagem essencial dos Módulos 6 ou 7; por outro lado, os alunos não estão familiarizados 

com a designação de República de Weimar presente num outro documento, nem as 

aprendizagens essenciais apelam à análise desse período da História da Alemanha – neste caso, 

para além deste documento ter um forte impacto no desempenho da resposta ao item de 

ordenação, disponibiliza elementos muito limitados para a resposta extensa orientada 

(sublinhe-se que nem houve a preocupação de traduzir a palavra Strasse e que os letreiros 

publicitários têm pouca visibilidade).  

5. as respostas de escolha múltipla não tenham sempre uma única e inequívoca resposta: no 

item III.5., é impossível afirmar que «o exercício do culto da violência física» não é, de alguma 

forma, testemunhada no documento, dada a presença de forças militarizadas?  

6. haja alguma 'contaminação' entre os dois tópicos de orientação propostos: faz sentido um 

corresponder à «crise dos valores tradicionais» e outro a  «mudança nas mentalidades, novos 

comportamentos», que estão profundamente articulados; assim, por exemplo, há alunos que 

fazem referência à crise da família tradicional quando estão a explorar a «crise dos valores 

tradicionais» no 1º tópico de orientação (e não no 2º, conforme previsto nos CC), o que é 

naturalmente correto; os próprios CC refletem essa 'contaminação' e as referências à condição 

feminina aparecem associados ao 1º tópico de orientação, mas também ao 2º. Esta situação 

pode não ser irrelevante, dado que, se for considerado que o aluno apresenta elementos apenas 

de um dos tópicos de orientação, a classificação da resposta no Parâmetro A é ‘empurrada’ para 

o nível mais baixo. 


